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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Lenka Rudová, Paříž v čase Les annés folles: Příspěvek ke studiu sociokulturních 

dějin francouzské metropole mezi dvěma světovými válkami, Ústav světových dějin 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2014, 56 stran rkp. 

 

Lenka Rudová si pro svoji bakalářskou práci zvolila poměrně náročné téma. Rozhodla 

se totiž analyzovat sociokulturní proměny Paříže v meziválečném období. Jednalo se o 

období, kdy docházelo k rozvoji avantgardy, kdy se Paříž stala cílovou stanicí mnoha 

amerických spisovatelů, kteří nám ze zdejšího „pobytu“ zanechali jedna ze svých nejlepších 

literárních děl. Je to období ztracené generace, jíž se Paříž stala významným centrem. 

 

V úvodu práce autorka píše, že se rozhodla blíže prozkoumat dvacátá a třicátá léta 20. 

století v Paříži po kulturní stránce (s. 7). Na jiném místě ale uvádí, že se věnovala především 

první dekádě meziválečného období (s. 8). To je na celé práci patrné. Rudová se sice na jednu 

stranu snaží o třicátých letech psát, ale tuto druhou dekádu meziválečného období trochu 

„odbývá“. Patrné je to například v kapitole nazvané „Socioekonomická situace“, kde Paříži ve 

dvacátých letech věnuje poměrně dost prostoru, zatímco v jednostránkové podkapitole o 

třicátých letech se pouze dozvídáme, že přišla hospodářská krize (s. 17). Tato nevyváženost 

působí trochu „amatérsky“; pokud autorka nechtěla psát o třicátých letech, měla téma své 

práce lépe definovat a tuto podkapitolu raději vypustit. Stejně tak ještě v úvodu je zmínka o 

tom, že k tématu existuje velké množství cizojazyčné literatury, což však Rudová dále 

nerozvádí. Jací autoři o tomto tématu píší? Jak na Paříž v meziválečném období nahlížejí? 

Autorka také píše, že výjimečnost města lze pochopit i z turistických průvodců. Určitě by 

stálo zato analyzovat dobové průvodce a zjistit, v čem měli turisté vidět jedinečnost Paříže. 

 

Autorku bych pochválil za kratší, ale poměrně výstižnou analýzu kulturních kořenů a 

výjimečnosti Paříže od přelomu 19. a 20. století do dvacátých let, především pak podkapitolu, 
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jež se zabývá kavárenskou kulturou. Rudová zde jasně ukázala změnu centra kulturního 

života, stejně jako setkávání se v kavárnách, které se staly důležitými diskusními místy pro 

umělce a literáty. Hlavní část práce Rudová věnuje americkým umělcům v Paříži. V jakési 

obecné kapitole nazvané „Američtí umělci v Paříži“ se dozvídáme o příčinách jejich setrvání 

v Paříži. Po obecné charakteristice působení amerických umělců v hlavním městě Francie, se 

práce zaměřuje na jednotlivé osoby. Jedná se o Ernesta Hemingwaye, Fracise Scotta 

Fitzgeralda a další. Na jednu stranu bych Rudovou pochválil za to, že se u těchto významných 

literátů nesnaží o kompletní životopis, na druhou stranu se ale jedná o poměrně povrchní 

analýzu jejich působení v Paříži. Poslední kapitola se pak zabývá jazzovou hudbou v tomto 

městě.  

 

Na závěr svého posudku bych chtěl poznamenat, že by šlo s tímto tématem dále 

pracovat, protože se jedná o poměrně široké téma. I přes řadu kritických připomínek si 

myslím, že se jedná o poměrně kvalitní bakalářskou práci, která splňuje všechny náležitosti 

pro tento typ kvalifikační práce. Z toho důvodu ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

ohodnotit známkou velmi dobře. 

 

V Praze 15. června 2014 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


